REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
NAČELNIK
KLASA: 023-05/12-01/02
UR.BROJ:2133/06-01/12-06
Barilović,16.01.2012 god.
Na temelju članka 24 stavak 3 Zakona o javnoj nabavi /“Narodne novine“ broj:90/2011/,
Načelnik Općine Barilović donosi:
ODLUKU
o imenovanju ovlaštenih predstavnika
Općine Barilović- javnog naručitelja, u postupcima javne nabave za 2012 g.
Članak 1.
Za ovlaštene predstavnike Općine Barilović, kao javnog naručitelja, koji pripremaju i
provode postupke javne nabave, temeljem Zakona o javnoj nabavi imenuju se:
1. Dražen Peraković – Načelnik Općine Barilović
2. Irena Marinković – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović ovlašteni
predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne
nabave,
3. Snježana Krivačić – referent za financije, proračun i opće poslove u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Barilović.
Članak 2.
Ovlašteni predstavnici iz članka 1 ove Odluke obvezuju se na pripremu i provedbu svih
postupaka javne nabave roba, radova i usluga za Općinu Barilović, temeljem Zakona o javnoj
nabavi, pripadajućim mu uredbi i temeljem Plana nabave za proračunsku 2012 godinu.
Članak 3.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika u otvorenom postupku javne nabave roba,
radova i usluga su:
- Priprema i izrada dokumentacije za nadmetanje,kao podloga za izradu ponuda, temeljem
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
/“Narodne novine“ br:10/12/,
- Objava poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih
novina“,
- Vođenje evidencije o traženju dokumentacije za nadmetanje,
- Sastavljanje upisnika o zaprimanju ponuda,
- Sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda,
- Sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
- Sastavljanje prijedloga Odluka o odabiru ponude,
- Nakon sklapanja Ugovora o nabavi objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru u
Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne novine“ u roku od 48 dana od dana
sklapanju ugovora.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja po potrebi će, osim otvorenog postupka javne
nabave provoditi: ograničeni, pregovarački postupak javne nabave, natjecateljski dijalog i
natječaj, a sve temeljem Zakona o javnoj nabavi.
Članak 4.
Ovlašteni predstavnici naručitelja iz članka 1 ove Odluke, nisu u sukobu interesa u smislu članka
13 Zakona o javnoj nabavi.
Članak 5.
Ovlaštena predstavnica iz članka 1 točka 2 ove Odluke ima važeći certifikat u području
javne nabave- Potvrdu o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne
nabave izdanu od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa:406-01/09-01/171,
Ur.broj:526-15-03-01/1-09-495 od 27 studeni 2009 godine, i time je ispunjena zakonska obveza
da najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovat važeći certifikat u području
javne nabave / članak 24 stavak 2 Zakona o javnoj nabavi/.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na internetskim stranicama
Općine Barilović.
Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković

